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اوي أنموذجا(نمط بناء ألاحداث في الرّ  ة املعاصرة)رواية امللكة ألمين الز  ّ واية الجزائري 

                The patterns of constituting the events in the Algerian novel (The queen  novel, Amin Azzaoui as amodel)ّ
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 ()الجزائر مد بوضياف املسيلةحجامعة م )الجزائر( جامعة محمد بوضياف املسيلة
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 معلومات المقال :ملخص

واية على مدى استتتتبيعابد ثحدا ما، م لما يعتمد دحديد بما بناعما على ي للر  يعتمد فهم املتلق  

ة في املشتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتد ديتتتتت  ا يخلق تعتتتتد  ممتتتتت   ؛ابطتتتتة بي متتتتتاألاحتتتتداع ومعرفتتتتتة الع  تتتتتا  الر   دفكيتتتتك دلتتتتتك

 
 

ذلك يبيح لنا فهم الك ير من  عتا في ألافعا  وألاوتتتتتتتتتتتتتتوا  واملنطلقا ،     خصتتتتتتتتتتتتتتيتا  ودنو  والشتتتتتتتتتتتتتت

 ،واملوضتتتتتتتتتتتتوح ال   ددور حولد ،من خ   طريقة درديب الو ائع ،ور وألافكار املستتتتتتتتتتتتتلهمةالصتتتتتتتتتتتت  

 
 

ردكز ة يفهو دقنية أستتتتتتتتاستتتتتتتتي   ؛وع  اتما، وأبعاد ا ،وأفعالها ،كتماخصتتتتتتتتيا  في حر ودصتتتتتتتتوير الشتتتتتتتت

 رد  بتتاعترتتارا متتتا  دتحر  عليمتتا العمتتس الستتتتتتتتتتتتتت  
 

ن مدة في حركتمتتا بتتالز  خصتتتتتتتتتتتتتتيتتا  مقيتت  ك فيتتد الشتتتتتتتتتتتتتت

 واية محس  ألاحداع الواردة في الر   عرض أ م    لى  ا املقا   يستت ىوالفضتتا ، من   ا املنطلق 

  ،ومعرفة دواليما ،ودحليلها ،راستتتتتتتتتةالد  
 
 ،تدرد وطريقومستتتتتتتتتتويا  الستتتتتتتتت   ،مايةس العقدة وال   وتشتتتتتتتتتك
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Abstract :  Article info 

    Understanding the novel relies on the receiver’s comprehension; in addition to 
disassembling those events to know the relation them. This creates a multiplicity in 
xenes and characters in addition to actions, sounds and 
baselines.                                       This enables us to understand a lot of pictures 
and ideas through organizing accidents, subjects as well as characters. It is a 
principle narrative technique that the novelistic work is based on where the 
characters move according to time and space. 
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الرواية الجزائرية المعاصرة )رواية الملكة ألمين الزاوي أنموذجا(نمط بناء األحداث في   

 
ّمقدمة: .1

، ألقى بتأثيرادد على  او  حو  حدع ا تصاد   ي  على فمد( ثمي  الز  ن  س الت  دتمحور فكرة رواية )امللكة الفادنة دقر 

ظر، س ى الكادب  لى  لي  ب لك ظا رة ملفتة للن 
 
ي  بحو الجزائر، مشك يني  ا  الص  ،  و الهجرة الكريرة للعم  الجابب الاجتماعي 

ع أسرابما، وتشريح ظروفها و  خيلة من  ضايا دبر  ا يكتنف   ا الفئة الد  م بساتما، و براز آثار ا على الوا ع العام، والرحث عم 

 ، وغزو سوق 
 

لوا  لى ا تنا  املح  ة، فهؤ    دموا من أجس العمس في ورش الرنا  ليتحو  ة واجتماعي  ة وأخرى ثقافي  عاطفي 

ة، وبنا  ع  ا  غ كني  ارا ، وامت ك ألاحيا  الس  ي  لوا جالية ويطمحو   لى دأسيس ألاحزاب الس 
 
ا ؛ بحيث شك ة مع الجزائري  رامي 

ة جديدة على  ة خلق حركي  يني  راكة الص 
 

فاح عن حقو هم، كما أ   انعكاس الوضع الا تصاد   املنفتح على الش ة للد  اسي  السي 

ياس ي  والجنس ي   يني  والس  ، لم دخُس من خرق للجابب الد  مي يستمتر بالد  مستوى الوا ع الاجتماعي 
 
مد الكادب في طابع تمك ين ،  د 

 . د الجنس و   كا  في  طار غير شرعي  ياسة ويمت      ويسخر من الس 

ينيي          د الكادب  دوم الص  ، حيث يشر  يني  على الا تصاد الوطني  ما تعالج ظا رة  يمنة الاسب مار الص   لى جابب ذلك فإن 

د     بسبب عدد م الكرير بالغزو، لكن 
 
ة ومغايرة للغزو الفرنس ي  ال غزو من بوح آخر،  بد  يتابي  ومفيد، أتى بطريقة سلمي 

ة دصلح ثشهى الخضروا   حار   لى مساحا  زراعي  ة، ودحويس الص  جا  لهدم الجزائر، بينما  دفهم  و بنا  املد  الخرافي 

تي دفوق 
 
ة الحدي ة ال ولي  ة.والفواكد والحروب، و  امة املطارا  الد                           في جمالها وعظمتما وحداثتما مدينة دبي إلامارادي 

ة  ني  دقوم بد شخصي  تي جر  في زمن ومكا  معي 
 
وائي   و سرد متتابع لجملة من ألاحداع والو ائع، ال ص  الر  وبما أ   الن 

ا  عديدة،  و بتاج لتتارب الكادب إلابداعي   ادد، واحدة أو تشترك في ونعد شخصي  ا خلف  ناح شخصي  مها متخفي  ة يقد 

ادد  هد إلايديولوجي  وبظردد للحياة والعالم واملوجودا ، ودد   على مرجعي   من خ لها دوج 
 

ة را ية نسبشف ة وفني  بلغة أدبي 

تي بي  أي
 
واية ال تي اكتنفت محيا نشأدد؛ فإ   الر 

 
ة ال ة والاجتماعي  قافي 

 
را  ال 

 
تبت لبساير دينا كومعتقدادد، وطريعة املؤث

لد  ، ودحيا بم بسا  الوضع الجديد، ومدى اسبيعابد ملا استتد  حولد، ودقر  ارئة على را ن إلانسا  الجزائر  
 
را  الط التغي 

تي 
 
عا  ال

 
و  تي يبنيما خيالد، والهواجس املسيطرة على دفكيرا الحاضر، وك ا الت 

 
را  ال صو  لد، ودفاعلد معد، ومختلف الت 

ا بارزا ينفي يسبشرفها مل با  بداعي  ى و   كا  الخيا  مكو  ستقرس حيادد، لت مس ب لك حدود الوا ع وتعكس دحو  دد، حت 

ص  تي يكبسيما الحدع في تشكيس بنية الن 
 
ة الرالغة ال ي  د ألا م 

 
تما؛ ما يؤك ق معماري  تما، فمن خ   تشكيلها لألحداع دتحق  حقيقي 

ر رد ؛ بسبب  دردد على كشف الس  ص املطروح، وكيفية وياغتد ملختلف الس  رعها الكادب إلبدا  وجهة بظرا في الن 
 
تي اد

 
س ال

فها لخدمة 
 
تي وظ

 
عة، و  ا ما يساعدبا على استت   وسائس العمس إلابداعي  ال ألافكار الواردة فيد، ودصوير املشا د املتنو 

وائي  املعاور  ص  الر  رد ، فالن  ص  الس  ة؛ بس يتهدا  إلاطار العام  لرنية الن  اا القارئ بكس  أريحي  م مضموبد جا زا يتلق    يقد 

 ح، 
 
د ل ط  شغفد بالقرا ة وحر 

 
، مستغ  ص  بة للن  ويدفعد دفعا ليس ى بحو اكبشاف ما  و مخرو  ورا  مختلف الرنيا  املكو 

ف، و شراك القارئ في ونع و  ا ما
 
ة املؤل وائية، و بداعي  ة الكتابة الر  ق جمالي    املعنى. يحق 

واية محس   من   ا املنطلق؛      را  حو  مختلف ألاحداع الواردة في الر  ينصب  ا تمام   ا الرحث على بنا  أفكار ودصو 

تي طرأ  عليما في ظس   يمنة 
 
غييرا  الجديدة ال ، والت  رد   يتما في الرنا  الس  راسة، وبما بناعما، والو وف على مدى أ م 

الد 

ةاملظا ر  تريبي  ا  كما يلي:  الت  ة املطروحة والفرضي                                                        الحدي ة، فكابت إلاشكالي 
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محمد بوسعيدأد،            حسينة دلوم              

؟  س دم  ذلك بطريقة          رد   ص  الس  ة لرنا  الن  ة أساسي   لى أ   مدى استطاعت رواية )امللكة( دوظيف الحدع، باعترارا دقني 

ة؟ أم أ قليد   دقليدي  ة من شكلها الت  واية الجزائري  واية الجديدة؟ و س أفلح ذلك في بقس الر  ة الر  ف أخضعها لخصووي 
 
   املؤل

                                                                                                  لى شكس جديد أكثر دطورا؟

ص   لى وحدا ، وكشف من أجس الووو   لى حس  ل        ألسئلة املطروحة؛ اردأينا أ  نستعي  باملنهج الرنيو   لتتزئة الن 

، م س: الووف،  يميائي  ة باملنهج الووفي  والس  ة الخاو  الع  ا  القائمة بي ما، كما استفدبا من بعض ألادوا  إلاجرائي 

واية، واس قد، لتقديم وورة متكاملة عن مضمو  الر  حليس، والن  ة.والت  ية وألادبي      تظهار  يمها الفن 

ّ:موضوع رواية )امللكة( .2

ة،  اخلي  ة الد  فسي  ، واستكشافا لعواملد الن  ة، دنف   لى أعماق عقس الفرد الجزائر   س )امللكة( استقرا  لتتربة اجتماعي 
 
دم 

ة، ومستواا  رقي 
 
ة والط هادد، وابتما ادد إلايديولوجي  ، دحمس جز ا من الحقيقة وباقي ألاطرافبمختلف أطيافد، ودوج  قافي 

 
 ال 

سرة 
 
س في حد  ذادد حكاية كبرى دبناسس م ما الحكايا  "الوا ع بالن

 
   يشك

 
نسجها خيا  الكادب،  دفها  و تعرية الوا ع، ال

د أو   من يستطيع رودا. الوا
 
،  و ما يراا بمفردا، وما يردو لد أب مرئي 

 
وائي   و املتهو  وال     ع لديد  و ما تعجز ألاشكاللر 

ة املألوفة واملستملكة عن التقاطد، مستلزما طرائق وأشكا  جديدة ليكشف عن بفسد" عريري     روب، )لوسيا ، سارو ، آ الت 

ف س ى ، حيث(11، وفحة 1000و جينيفيف، 
 
وائي   لى  براز متموعة من الاعترافا ، والابطراعا ،  املؤل رد الر  من خ   الس 

ر  أ  أرو  لكم" صها في جملة واحدة " ر 
 
أوي  ، لخ كما يمكن                             . (0، وفحة 1510)الزاو ،  وألافكار، والتت 

ة ك يرا من املشا د اعترار ا بح ا في ألا  ر بقو  ة، حيث دصو  ة والاجتماعي  فسي  نا ضا  الن  ية  لى جملة من الت  سراب املؤد 

ة لإلنسا  البسيا في املدينة، حي  يتد بفسد محاورا في عيشد  ، كاملعاباة اليومي  ة املستلهمة من الوا ع الجزائر   إلانسابي 

رة إلاسعاف 
 
صة لنقس ألاموا  وألاحيا  على حد  سوا  دليس بالغ على   ا ومرضد، ولعس املشهد الخاص  بووف سيا املخص 

ب  سي 
 
ة والب ة إلاداري  ا الريرو راطي 

 
ما تعر   املستفيدين من الابفتاح الا تصاد   في ظس  تسل ة، كما أن  ة الاجتماعي  إلاشكالي 

فة في ألارياف والقرى املعزولة عن العالم امل
 
؛ أين تسيطر الخرافة على عقو  ألا الي وإلا ما ، ودنتقد الحياة املتخل ديني 

     يزا  
 
ياس ي  ألاليم؛ ال ة بني فرطاس، دنبش في املوروع الس  ي ، كما في بموذج بلدي  ياسي  ى املسؤولي  الس  البسطا ، وحت 

  في ظا رة إلار اب، فبسخر من  اددد ا
 
فس ي  والاجتماعي  ي حق الجزائريي    لى اليوم، مم  رين دحت عأثرا الن 

 
ين ملبست را ة الد 

ا  العنف  ة مليئة بآ م وخوف املغتصرا  جر  و م يمارسو  الاغتصاب الجماعي  على الفتيا  املختطفا ، في وورة سادي 

ة،  لم واملصالحة الوطني   ين ولدوا في الجرس، كما دنتقد مي اق الس 
 
سب ال

 
ا املمارس، ومصير ألاطفا  متهولي الن

 
سل

 
والقهر والب

ا  ود ، بنا  على أفكار جا زة ومسرقة، فالعم  م بما الجزائر   آلاخر ألاجنبي  تي يقي 
 
ة ال مطي  ظرة الن  طرح تساؤ   حو  طريعة الن 

ف من   ا  ، جعلد يتخو  ا غامضا غريرا عن الجزائر   لو  عنصرا بشري 
 
اتمم، يشك تمم، وثقافتمم وخصووي 

 
و  بسلوكيا يني  الص 

ى   ، أين تشعر الوافد الجديد، ما أد  اتي 
 
د حالة من الاغتراب ال  تي دتس 

 
ا  ال خصي 

 
ة دردو من خ   الش لى بروز دصادما  عد 

ي  يرفضو  آثار   ا  دوافق مع معطيا  الوا ع الجديد، فالك ير من ألافراد الجزائري 
 

ا  بعدم الانسجام مع املكا ، وال 
 
ال 

ا رة على
 
                                                                                   متتمعهم. الظ

ة، وتعر ج على  ضايا املرأة،         لغة ألامازيغي 
 
  في ال

 
لساني  في الجزائر، مم 

 
ح ال نو  ة الت  واية  شكالي   ضافة  لى ذلك د ير الر 
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الرواية الجزائرية المعاصرة )رواية الملكة ألمين الزاوي أنموذجا(نمط بناء األحداث في   

حر ش الجن قة، والت 
 
كر، و يود املتتمع على املطل

 
فها رواية ومعاباتما من سيطرة ال 

 
ارح، وعلى العموم فقد أراد ا مؤل

 
س ي  في الش

تي غالرا 
 
اوية ال مة "الز  ة معت  ة والعالم املحيا من زاوية سوداوي  ا  إلانسابي 

 
ا ، دحاكم الوا ع، ودنظر  لى ال 

 
لسلخ أو جلد ال 

ربو   للكتابة. أ  
 
عليمي  والت س املفهوم الت 

 
اليما تغفلها الكتابة. وهي في ذلك دتم  ما وسيلة د قيف ودوجيد. وبالت  فهي وسيلة  أن 

را  غير  ابلة للخلخلة" يسرد                             . (101، وفحة 1515)معتصم،  من وسائس درسيخ  يم سائدة، ودعم دصو 

ة  ة غير معهودة، بي  امرأة جزائري  ، يرو  وعوبا  الكادب مغامرة عاطفي  ، بعد فشس زواجها من طريب جزائر   وعامس ويني 

ة فعس  ف بادئ ألامر من رد  لقا ، وبظرة املتتمع لطريعة الع  ة بي مما،  ذ  وبلت بالك ير من املضايقا  والاستمزا ، دتخو 
 
ال

عاد ة غير املعهودة، حي  دتد معد الس  ما دقدم على   ا املغامرة العاطفي  ا املتتمع، لك   ر "من كس  ما عابتد جر   ة الكبرى، ودتحر 

تما واستعادة  ي  يني  الغريب فضا  لحر  ة، دتد الرطلة في عشيقها الص  كورة الخارجي 
 
ز بالهيمنة وبال  عقد الر جس الجزائر   املتمي 

 
 
يني    تعيش املرأة عقدة أو ابحراسا ك لك ال تما في القو  والعاطفة والجسد، مع   ا الص     كابت دتدا مع زوجها نسابي 

فا  من أمراض  يمنة الر جس 
 

ب والش
 
ر 

 
س الرطلة ذاكرة مشتركة جديدة، حيث يقوم الحلم والت يني  دؤس  ألاو  ، فمع الص 

"                                                                  .(1512)الزاو ،  الجزائر  

تي دحدع في الجزائر بي    ين الجنسي ، ما ح ا بالكادب ث       
 
ة الحب  دلك، هي بموذج للعديد من القصص ال كما أ    ص 

ة  س حزبا  –يسبشرف مستقرس الع  ا  الجزائري     يأمس أ  يؤس 
 
واية يونس ال ر بد بطس الر 

 
ة، من خ   ما يفك يني  الص 

ا، يلم  شتا  أفراد الجالية  ع الرطس أ   الجزائر سياسي 
 
 ين يتزايد عدد م يوما  ثر يوم في الجزائر، كما يتو 

 
ة ال يني  الص 

ي ، وظهور  يني  ا  والص  واج املختلا بي  الجزائري  بع ألاخير من   ا القر ؛ مع اببشار الز  سيحكمها رئيس من أوس ويني  في الر 

لو  
 
، يشك أبنا  العالم الجديد، ببيتة دمازج حضاردي  مختلفتي ، و و جيس جديد من ألاطفا  الجزائريي   من أوس ويني 

                                                         يحلم بأ  يحظى ابند من سكورا بشرف   ا املنصب.

ي       ي  على فمد (، يسم  ن  س الت  او  روايتد )امللكة الفادنة دقر  ا؛ بس  و اختيار مقصود، ينبئ ولعس    ا الاختيار لم يكن عفوي   الز 

لميح وإلايحا ،   ا ما يوحي بد العنوا ،  رميز، والت 
 
ص لم يخس من الت رد، فالن  عن مغزى عميق، يتوارى خلف أ نعة الس 

حو   ؛ فت )امللكة( مع ما ا ، وطريعة الت  خصي 
 

دكتنزا   ا الكلمة من معا  دحمس في د لتما  ودفاويس ألاحداع، وأوواف الش

ة والجميلة.مظا لطة، يمكن اعترار ا أيضا رمزا للمرأة القوي  مة، والعظمة، والس  بقترب                                           ر الج  ، وألاب 

، فهو يحمس  ماد   ، ألاخضر القريب من الر  ة على العلم الجزائر  
 
ال ، بألوابد الد  واية من خ   غ فها الخارجي  من جو ر الر 

لو ، دقيما من املطر امل ممر وهي تسير، بتاببما؛  وورة
 
ة بيضا  ال ري 

 
، دلبس فستابا أحمرا  صيرا، ودحمس مط امرأة بمظهر عصر  

واية؛ باحث  د جز  من العمس، سوا  ككادب للر 
 
   يشير  لى أب

 
او (، ال ف )أمي  الز 

 
كتبت عرارة )امللكة(، ويعتليما اسم املؤل

ة فهي أ   الرطلة؛ املرأة الجميلة؛ سكورا عن الحقيقة؛ كاشف لألسرا ا الفكرة الخفي  س جز ا من املشهد ، أم 
 
ف يم  ب، أو كم ق 

ور 
 
 الجزائر الحدي ة؛ ابنة ال 

 
، ما هي    ، وابنة الر جس الفرنس ي  عليم العربي  ، والت  ور  ذا  املنشأ ألامازيغي 

 
؛ ةابنة املناضس ال 

ة، وألاماز  قافة العربي 
 
ي ، فهو يردو خليا من ال     يم س بلدا الص 

 
س جديد، و و يونس، ال ة، درحث عن متنف  ة، والفرنسي  يغي 

قافة 
 
مز املعروف في ال  ئم، الر 

 
ي ؛ العم ق النا ن  بسيطا و ادئا، عالم جديد؛ غريب، ي ير متعة الاستكشاف، رمز لد الكادب بالت 

ة، يني  ، يحيس على الص  ا القرلة فهي ذا   يحا  جنس ي  ة، فحكاية سكورا دتتاوز  أم  خو  في مغامرة عاطفي  ، والد  لقا ، والحب 
 
ال

فها الكادب في 
 
تي وظ

 
ا من خ   ك ير من ألافكار ال ا ا  لى حكاية مدينة، وحكاية وطن، يردو ذلك جلي  كونما حكاية امرأة، ودتعد 
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                                                         أطرافها. لم  

 :أحداث رواية )امللكة( .3 

ة        ا  الابتقا  من حالة  لى أخرى، و وام الحكاية يكمن في دتابع أحدا ما، ستتتوا  أكابت وا عي  ردي  يعني الحدع في متا  الستت 

ص  ألادبي  دو  غي ى فع ، ويعد  ميزة للن  ربي  يستتتتتتتتتتتتم  رادب الستتتتتتتتتتتت 
 
عتا ب الزمني  والت لتة، ودرابا ألاحتداع بحستتتتتتتتتتتتب الت  ا من ر أو متخي 

صتتوص ا دظهرا أووتتاف بعض ألاحداع من تشتتابد مع متريا  (171، وتتفحة 1515)القاضتت ي، وآخرو ،  الن  غم مم  ، فعلى الر 

طتابق، وائي  شتتتتتتتتتتتتديتد الحرص على تغليتب الخيا ؛ ث   املقصتتتتتتتتتتتتود  و  بتاج بص   الوا ع  تد دصتتتتتتتتتتتتس حتد  الت  نتا بتتد الر 
 
 أب

 
أدبي     

ق للعمس ألادبي   ة، دحق  ي  تد، وليس دأريخا لألحداع، ستتتتتتترد   بمواوتتتتتتتفا  فن  تد وشتتتتتتتعري  رادب  غير أ    ودقريرا للو ائع، أدبي 
 
  ا الت

ما زاد القارئ تشتتتويقا ملتابعة ما يأتي،
 
ما أحستتتن الكادب درديب أحداع روايتد؛ كل

 
د   يعني  املقصتتتود  و عي  املطلوب، فكل لكن 

رورة امل رديب، فقد دكو  ألاحداع مرعثرةبالضتتتتتتتتتت 
 
ة في الت ا من حيث الفكرة املراد  يصتتتتتتتتتتالها من  نطقي  ما مترابطة ستتتتتتتتتتربي  ا، لك   زمني 

                                                                       ة.عتتتتتتتتتتثتتتتتتتتتتر ختتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتترتتتتتتتتتت

وائي  من دضتتتتتتتتافر "متموع  لى جابب ذلك      س  وام الحدع الر 
 
ا، ددور حو  يبشتتتتتتتتك رة درديرا ستتتتتتتتربي 

 
ة من ألافعا  والو ائع، مرد

ا   خصي 
 

ة، ودكشتف عن أبعاد ا  وهي تعمس عم  لد معنى، كما دكشتف عن وتراعها مع الش خصتي 
 

ر الشت ، ودصتو  موضتوح عام 

ة هي من دقوم بالحدع، ومن  نا فهو (1511)املحاستتنة،  ألاخرى  خصتتي 
 

ص  "، فالشتت خصتتية داخس الن 
 

يشتتمس كس  أثر دحدثد الشتت

وائي، باعترارا متا  دتحر ك  س مردكزا للعمس الر 
 
ة يم  ة ستتتتتتتتتتتتردي  ادتد، ودتفتاعتس مع دتأثيرادتد، ل ا فهو كتقني  وائي، وتعيش حيثيت  الر 

متتتتتتتن والتتتتتتتفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا . دة فتتتتتتتي حتتتتتتتركتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتا بتتتتتتتالتتتتتتتز  ا  متتتتتتتقتتتتتتتيتتتتتتت  خصتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتت 
 

                                                      فتتتتتتتيتتتتتتتد الشتتتتتتتتتتتتتتتتتت

، فكابت كما يلي:     رديبي  العام 
 
 و د اختصربا ألاحداع الواردة في )امللكة(، دو  إلاخ   بمسار ا الت

رف 1.1
 

ة على مينا  مدينة الجزائر، ةافتتح الكادب روايتد بمشتتتتتتتتهد ستتتتتتتتكورا وا فة في الشتتتتتتتت
 
ب ظهور يونس، هي حامس املطل

 
 دتر 

تي ستتتتتحكم الر د مع نماية   ا القر "
 
ة ال يني  ة الصتتتت  فس "أو   الستتتت  لة الجزائري 

 
ابع، آملة أ  يكو    ا الط  مند في شتتتهر ا الستتتت 

ر أ  تعر ف القارئ على حكايتما.(0، وفحة 1510)الزاو ،     ، ل ا دقر 

لتما وهي طفلة، ودظهر   جابما بقدردد على يدور حوار بي  ستتتتتتتتتكورا ويونس  1.1 ي  في مخي  ثد عن وتتتتتتتتتورة الصتتتتتتتتت  في شتتتتتتتتتقتد، دحد 

   
 
بيع ألامتتازيغي  التت تي منعتت الحتديتتث بمتا في املنز  بقرار من والتتد تا "بعتد متتتازر الر 

 
ة وط  تة، وهي ال ة، بحريت  الحتديتتث بتالعربيتت 

رخيص ملحاضرة كابت مبرمتة للك
 
ظام الت ا على رفض الن  و"جا  رد 

ر  بمدينة ديز  وز  ، وفحة 1510)الزاو ،  ادب مولود معم 

، يرتتادلهتتا  و بتتدورا الحتتديتتث عن ستتتتتتتتتتتتبتتب متيئتتد  لى الجزائر؛ بغرض طلتتب املتتا  والعمتتس، وحلمتتد بتتإبتتتاب ولتتد يقود  تت ا (12

ق في الر د العظيمة، يصتتغيا  معا  لى املوستتيقى؛ فتنستتجم مع ذلك ال
 
ما دحل ة با ستتتماح، كأن 

 
ما اردفع زاد ا ل 

 
   كل

 
عزف، ال

ة. قتتتتتتت 
 

ة، يتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتي التتتتتتتحتتتتتتتوار بتتتتتتتيتتتتتتت تتتتتتتمتتتتتتتمتتتتتتتا بتتتتتتتعتتتتتتتد متتتتتتتغتتتتتتتادرتتتتتتتتمتتتتتتتا لتتتتتتتلشتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                جتتتتتتتنتتتتتتترتتتتتتتا  التتتتتتتجتتتتتتتنتتتتتتت 

فر  لى الجزائر، فيحصتس عليد بعد ابتظار دام ث ع ستنوا  وبضعة أشهر، و ثر  1.1 يودح يونس طلرا لدى ستلطا  ب دا للست 

اعة الخامستتة،  ار  بومدين على الستت  ائرة على مستتتوى مطار  و 
 
هة من بكي  بحو العاوتتمة، دنز  الط ذلك يستتتقس  طائرة متوج 

ة يضع  دميد على دراب الجزائر؛  د ولد من جديد.  وثو   مر 
 
    فيحس  كأب
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 ين بتتدوا  2.1
 
ة يرى ستتتتتتتتتتتتمتا  متتدينتتة الجزائر، ويرى أ لهتتا التت يصتتتتتتتتتتتتف يونس لحظتتة ووتتتتتتتتتتتتولتتد  لى املطتتار رفقتتة زم ئتد؛ فهو ثو   مر 

د شتتتتتقيقد، من 
 
وأم ويعتقد بأب    يشتتتتتبمد ك يرا حد  تستتتتتميتد بأخيد الت 

 
مبشتتتتتابمي ، يعر ف القارئ على وتتتتتديقد ستتتتتو  باستتتتتن، ال

ة رفقة شتقيقد ويستكنا  غرفة واحدة ع  ة خ د وجار م وتاحب مزرعة الججس، أخيرا يصتس  لى إلا امة الجماعي  ة بي  أم  في 

                                      بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتتتتتتر ذو طتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتت . 

ليالي املمطرة، بد ا من اب 0.1
 
تي نة عم  بعد مرور ستتتتنتي  من   امتد بالجزائر، يستتتتتتعيد يونس شتتتتتريا ذكريادد في  حدى ال

 
تد ال

 ، 
 

دا بكتب ألاشتتتتتترطة املرستتتتتتومة واملت     كا  يزو 
 
ي الججس ال ر معها حكاية مرب 

 
واج م ما، يت ك يحن   ليما، وك يرا ما حلم بالز 

ش غرفتد، ودصتتتتتتتتادر جميع أغراض شتتتتتتتتقيقد 
 
ليس ودفب

 
بة إلا امة في منتصتتتتتتتتف ال رطة املرفقة بالك ب املدر 

 
فتأة؛ دحاوتتتتتتتتر الشتتتتتتتت

   لم يعد 
 
متد استتتتتدعا  للحضتتتتور  لى مخفر دالي  برا يم، ومن  ال

 
ضتتتتتد ل ستتتتتتواب وستتتتل ام، كما عر   لى إلا امة من  ث ثة أي 

  ذلك الحي  بدأ يساورا  لق عميق حو  مصير شقيقد.

حقيق، ثم أ 3.1    أخ  مند الاستتتدعا ، وأخضتتعد للت 
 
رطي  ال

 
د يونس بحو املخفر مصتتحوبا با ستتتدعا ، ليقابس الشتت   خيتوج 

ة في املشتتتتتتتتترحة بمعهد باستتتتتتتتتتور، 
 
دصتتتتتتتتتريحادد، ودو يعد بخصتتتتتتتتتوص مقتس شتتتتتتتتتقيقد، ودعاا  للمّة الخميس املقرس ملعاينة الج 

ارة إلاستتتتتعاف،   ا ألاخير عرض عليد دووتتتتتيلد  لى مقر    امتد.                                        حينما  م  باملغادرة التقى بستتتتتائق ستتتتتي 

   ينتقتس يونس  لى شتتتتتتتتتتتت 7.1
 
ابا فت ي، ال ر موعدا في املخفر؛ في  ب بحو مكتب الضتتتتتتتتتتتت 

 
ة جديدة، يأتي يوم الخميس ويت ك ق 

ابا  تما، بعد ووتتتتتتتتولد ودخولد رفقة الضتتتتتتتتت  عر ف على  وي  ة للت  حي  ة الهتتتتتتتت 
 
طلب مند مرافقتد  لى مستتتتتتتتبشتتتتتتتتفى باستتتتتتتتتتور ملعاينة ج 

ة من 
 
ر  لى جناح حفا الج ث، يستتحب العامس في الجناح الج  اد، فيشتتا د ا يونس، أحس  بقشتتعريرة في جستتدا؛ واملصتتو  البر 

دة ذا   تتتد  ممشتتتتتتتتتتتتوق، وعيني   تمتتتا، فتتتتأة دتتتدختتتس ستتتتتتتتتتتتيتتت  ة في حيتتتادتتتد يشتتتتتتتتتتتتتتا تتتد ميتتتتا عن  رب، لم يتعر ف على  وي  فهو ثو   مر 

ار كهربائي  يمر   . خضتتتتتتتتراوين، أحس  يونس ببي  ة الحب  واية وبداية  صتتتتتتتت  ما ستتتتتتتتكورا بطلة الر                                عبر جستتتتتتتتدا،  ن 

سة باستور ليعيد معاينتما؛  0.1 ر أ  يعود  لى مؤس  د عرفها، ل ا  ر 
 
ة، كأب

 
ر في م مح الج 

 
بعد رجوح يونس  لى مسكند بدأ يفك

ستتتة، ابي  في املؤستتت  ائق، بصتتتفتد رئيس الرو  راح الراكر،  نالك التقى بعرد الر حما  الستتت      ادا  لى مكتب  فابطلق في الصتتت 
 
وال

با عليما اسمها؛ سك متد بطا ة زيارتما مدو 
 
ابو  الخشبي  وتسميرا، ثم  سل ة  رس وضعها في الت 

 
ورا،   ا ألاخيرة دعتد لرؤية الج 

تي تعمس بما، ثم  غادر.
 
سة ال      وظيفتما؛ واملؤس 

ت باملغادرة ستتتتتتتتمعت 0.1 ا  م  ثا  ك يرا، فلم  ليالي، يتحد 
 
 أوتتتتتتتتوا  شتتتتتتتتراب تشتتتتتتتتتمها دزور ستتتتتتتتكورا يونس في مستتتتتتتتكند في  حدى ال

   . ا بتتتتتتتتتتتد  عتتتتتتتتتتتتن جتتتتتتتتتتتزائتتتتتتتتتتتتر   متتتتتتتتتتتا دتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتس رجتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتت  ارح؛ ثنتتتتتتتتتتتت 
 

                          بتتتتتتتتتتتالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فد بنفستتها، فهي من مدينة الجزائر،  15.1 ور عليما لتعر  لقا  بي مما في مطعم خيمتنا، وستتا املدينة، ويأتي الد 
 
ة يتم  ال   ا املر 

ينيما الخضتتتتتراوين وبشتتتترتما الريضتتتتتا  وتتتتتار  محس  شتتتتتك  الجميع، في كونما ابنة جار م ودنتمي ثستتتترة عديدة ألافراد، وبستتتتتبب ع

، دتحر ج ستتتتتتتتتتتتكورا رفقتتة يونس من بظرا   حرير الوطني     كتتا  متتتا تتدا في وتتتتتتتتتتتتفوف جبمتتة الت 
 
الفرنستتتتتتتتتتتت ي  ميشتتتتتتتتتتتتتا  ديستتتتتتتتتتتت ي، التت

را  معتا مغتادرة بتائن بحو متا، فيقر  ههتا الز  تي يوج 
 
اخرة، ال عتاليق الستتتتتتتتتتتت  تتتاا  الاستتتتتتتتتتتتتغراب والت 

 
املطعم، ويفتر تا  ختارجتا كتس  في اد

اردتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.                          ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

مما يتحر جا  من  11.1 عاليق الرليدة، لك   ظرا  املاكرة والت  دا في مطعم راق بحيدرة،  روبا من الن  دلتقي ستتتتتتتتتكورا ويونس متد 

ى و   تي هي بفستتتتتها، حت 
 
اخرة، ال بائن املستتتتتبنكرة وتعاليقهم الستتتتت                                       كابت الوجهة مطعما را يا. بظرا  الز 
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ة، وبمرور  11.1 ها لزواجها من طريب ألاستتتتتنا  بزيم،  رس استتتتتت م شتتتتتهادة دخر جها الجامعي  درو  ستتتتتكورا للقارئ استتتتتتعجا  أم 

ة زوجها الو تت وجتد  بفستتتتتتتتتتتتهتا حتام  بطفلهتا ألاو   متالتك، في بفس الفترة، بتدأ  د حا غلرتة الجابب ألا  ب و   في شتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتي 

. كر الجزائر  
 
  وغياب الفحولة املعهودة في ال 

ابية ليليا، وع  تما الحميمة مع والد زوجها  11.1
 
وجية، بد ا من  بتاب طفلتما ال  دواوتتتتتس ستتتتتكورا ستتتتترد دفاوتتتتتيس حياتما الز 

ر  قتتتتتتت عتتلتتيتتمتتتتتتا، بتتعتتتتتتد تتتتتتا دتتقتتر  تتتي ضتتتتتتتتتتتتتيتت 
 
ر ألاحتتوا  بتتتتتقتتتتتتاعتتتتتتد حتتمتتتتتتاتتتمتتتتتتا التت د  تتتتتتاستتتتتتتتتتتت تتي، ثتتم  تتتغتتيتت  يتتتتتت         التترتتحتتتتتتث عتتن عتتمتتتتتتس. الستتتتتتتتتتتتت 

على وظيفة بمعهد باستتور، وتستلم رئاسة مصلحة ألامن والو اية والجنائز، كما ابتقلت  لى مسكن جديد،  تعثر ستكورا 12.1

ة بدأ   وجي  را دارة، ومخمورا دارة أخرى، وع  تمما الز 
 
 لي  متأخ

 
فا  زوجها الغريرة اببرا ها؛ فهو   يعود    و د لفتت دصتتتتتتتتتتر 

ما دحاو  حس  مشتتتتتاكس املرا قة لدى طفليما، بعد ا، دكبشتتتتتف شتتتتت وذ زوجها وخيابتد لها في غرفتمما، عندما  دفتر،  لى جابب أن 

ر  نتتمتتتتتتا  عتت  تتتتتمتتمتتتتتتا. لتتيتتتتتتالتتي عتتتتتتاريتتتتتتا فتتي أحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  رجتتتتتتس غتتريتتتتتتب؛ فتتتتتقتتر 
 
                                          دتتتتتتتتتدا فتتي  حتتتتتتدى التت

ر  10.1
 

ة عرد الر حما  يزور مخفر الشتتتتت    ووتتتتتلد من رئيستتتتتتها،   ا ألاخير أعرب لد عن حاجتد املاستتتتتت 
 
طة، دلرية ل ستتتتتتتدعا  ال

يني   لى  ئيس الصتتتتتت  ة، مع ا تراب زيارة الر  إليتاد حس  ملستتتتتتألة مو  شتتتتتتقيق يونس، حيث يخلتتتتتت ى أ  دتحو    لى مستتتتتتألة ستتتتتتياستتتتتتي 

ر عرد الر حما  في طلب املستتتتاعدة من ابن
 
د زو ير أورابح؛  الجزائر، في غضتتتتو  أشتتتتهر  ليلة، يفك ة بني فرطاسعم  ، رئيس بلدي 

ا،  د  ادفي  صتتتتس عرد الر حما  بابن عم  ، يت  ة وتتتتيني  بإحدى مقابر ا ليس بالحدع املهم 
 
د   ا لن يرد  لد طلرا، ودفن ج  ابن عم 

اا   في الجزائر، 
 
ا؛ عتاملا كريرا، جا  من بلد العلم والعمس، و د دوف ر في أ  دحويخبرا بتأ    نتاك شتتتتتتتتتتتتيختا وتتتتتتتتتتتتوفيت 

 
ظى وأبد فك

ا يتعس عرد الر حما  ينقس  رو  عليد ضتتتتتتتريحا بقراب، ويتعلوا مزارا للمؤمني ، يوافق زو ير على ألامر، مم   ريتمم بشتتتتتتتيخ يعم 

ة، دحت أبظار ومرا رة 
 
هر دم  دفن الج 

 
ير دقريرا، وفي الغد بعد وتت ة الظ ة  لى القرية ويصتتس  ليما بعد بصتتف نمار من الستت 

 
الج 

ة.الستتتتتتتتتتتتتت                                                                             لتتتتتتتتتطتتتتتتتتتا  التتتتتتتتتعستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتريتتتتتتتتت 

ة،  13.1 يني  م الصتتت 
 
ة، بد ا من لغة الجستتتد، دمر  برعض املكترا  وتستتتأ  عن كتاب مرادئ تعل يني  لغة الصتتت 

 
م ال

 
ر تعل ستتتكورا دقر 

ة مترج ي  املختلفة، وتستتتتمع  ليما دقرأ ب مم كس ما يستتتقا بي  يد ما من كتب وتتتيني  س موستتتيقا  الصتتت  ة، تستتتج  مة  لى الفرنستتتي 

متتتتتتتتتا أدتتتتتتتتتيتتتتتتتتتحتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتهتتتتتتتتتا التتتتتتتتتفتتتتتتتتتروتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.
 

                                                                       كتتتتتتتتتلتتتتتتتتت

ام، في طريق عوددتتد  لى العتتاوتتتتتتتتتتتتمتتة يستتتتتتتتتتتتتمع  لى ألا 17.1 شتتتتتتتتتتتتختتاص يغتتادر عرتتد الر حمتتا  القريتتة، بعتتد أ   اتتتتتتتتتتتت ى بمتتا ثمتتابيتتة أيتت 

ى  ة مودد ودفند برني فرطاس، دمن  ينو ، و ص 
 

اردد، والجالسي  في املقاهي، و م يتتادلو  حو  أوس الحاج  الش ي  سي 
 
املستتقل

ة"    منتتد دطلع البركتتا  واملتتا  و و طريق الجنتت 
 
ينو ، التت

 
 لو بقي  نتتاك في القريتتة "لينتت ر حيتتادتتد ختتدمتتة لضتتتتتتتتتتتتريح الحتتاج  الشتتتتتتتتتتتت

م  ليد دقريرا مفصتتتتتتتتت   عن مراستتتتتتتتتيم الجنازة، فيأمرا   ا ألاخير (101، وتتتتتتتتتفحة 1510)الزاو ،  ، يمر  برئيس املخفر فت ي ليقد 

استتتتتتتتة والوزرا ،  حف والستتتتتتتت  ة الفتنة بستتتتتتتتبب إلاشتتتتتتتتاعا  "الصتتتتتتتت 
 
د ألامور؛ فالر د على حاف با ختفا  فورا من املدينة، بظرا لتعق 

كاة والعطايا"الجميع يبستتتتتتتتابق  ريح ويقترح املستتتتتتتتاعدة والهرا  والز  ، يشتتتتتتتتير عليد أ  (101، وتتتتتتتتفحة 1510)الزاو ،  لزيارة الضتتتتتتتت 

ينيي   املتواجدين في  ف من"أ  يرحس جميع الصتتتتتتتتتتتت  لطا  دتخو  رقة العليا، فالستتتتتتتتتتتت 
 
ريح من الط ار الضتتتتتتتتتتتت  يتواجد بالقرية ليرا ب زو 

ستتتتتتتتتتتتوا  نتتاك مملكتتة أو حزبتتا أو  املتتد  صتتتتتتتتتتتتف مليو   لى  ريتتة بني فرطتتاس)..( فيؤستتتتتتتتتتتت  ر عتتدد م  رابتتة الن   ين يقتتد 
 
ة، والتت الجزائريتت 

                                                                 .(100، وتتتتتتتتتتتتتفتتتحتتتتتتة 1510)التتتزاو ،  متتقتتتتتتاطتتتعتتتتتتة دتتتختتتلتتتق لتتتنتتتتتتا مشتتتتتتتتتتتتتكتتتلتتتتتتة"
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الرواية الجزائرية المعاصرة )رواية الملكة ألمين الزاوي أنموذجا(نمط بناء األحداث في   

تي لم درد عليما ع ما  الرلو  بعد، بينما حد  ما  و  10.1
 
ة ابنتما ليليا ال دا  صتتتتتتتت  تد، درو  لد متد  دزور ستتتتتتتتكورا يونس في شتتتتتتتتق 

ا  ا وتتتتتيني  ة، يبناو   مشتتتتتروبا كحولي  غة ألامازيغي 
 
مد لل

 
قق فيما وعن تعل

 
 ين اشتتتتتتروا جميع الشتتتتت

 
ي  ال يني  ا  الرناية الصتتتتت 

 
عن ستتتتتك

ا، يتتتتتتتر صتتتتتتتتتتتتتتتتتتا                                                                          متتتتتتتعتتتتتتتا ثتتتتتتتم يتتتتتتتأختتتتتتت  تتتتتتتا فتتتتتتتي أحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتد. تتتتتتتويتتتتتتت 

ر كيف أمستتتتتك يد ما يوم لقاعمما في مطعم املراح  10.1
 
وار، دت ك في وتتتتتراح الغد تعود ستتتتتكورا  لى مكتبما ورأستتتتتها مصتتتتتاب بالد 

غيردي  ذا  ألا  يتد الصتتتتتتتتتتتت  ة "وأستتتتتتتتتتتتك ممتا راحتي كف  "أو   مر 
 

ابتة بانستتتتتتتتتتتتجام على أطراف الكف اعمة الن  ، 1510)الزاو ،  وتتتتتتتتتتتتابع الن 

ا ، بعتتد افترا همتتا دتتدختتس مقهى (150وتتتتتتتتتتتتفحتتة  يتتاضتتتتتتتتتتتتيتت  كنلوجيتتا، والر  د لألدب، واملوستتتتتتتتتتتتيقى، والت  ، واكبشتتتتتتتتتتتتفتتت من حتتدي تتد حرتت 

يني  بالجنس واملرأة والجستتتتتتتتد"لألبتربيت ودفتح على محر ك غوغس بح ا عن "مقا   دت ع عن ع  ة الصتتتتتتتت  ، 1510)الزاو ،  حد 

تي (157وتتتتتتتتتتتتفحتة 
 
اب وأبتاني    يحب  في املرأة ستتتتتتتتتتتتوى دلك ال

 
د خشتتتتتتتتتتتتن ومنتافق وكت 

 
كر الجزائر   للمرأة " بت

 
ر من بظرة الت  ، دتت م 

" ا عردة أو أم  ة مع غريب هي مواجهة (1510)الزاو ،  دخدمد، املرأة  م  ماية  لى أ   دخو  مغامرة عاطفي  ، دخلص ستتكورا في ال  

من القاستت ي، فالرحث عن الغريب  و "بحث عن بداية اكبشتتاف العالم بعي  إلانستتا ،   بعيني   تي نعيشتتها في   ا الز 
 
للغربة ال

" جتتتتتتتتس التتتتتتتتجتتتتتتتتزائتتتتتتتتر                                                         . (111، وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتحتتتتتتتتة 1510)التتتتتتتتزاو ،  التتتتتتتتر 

ي  وجزائريي  ، في ال ي   15.1 ا جا  في الجرائد من أخرار الاشتتتبراكا  بي  وتتتيني  يزور عرد الر حما  ستتتكورا في مكتبما، يحد  ما عم 

ا جعلها     يقيم بد يونس، مم 
 
س وجودا في  لبما، دحاو   خفا  مشتتتتتتتتتتاعر ا و لقها عن عرد ال تشتتتتتتتتتتعر حيالد بالقلق، ودتحستتتتتتتتتت 

ينيي  " ى أ  يرحس   ا اليونس ومعد جميع الصتتتتتت  ما كا  يتمن 
 
، كي (113، وتتتتتتفحة 1510)الزاو ،  الر حما ، و د  شتتتتتتعر  "وكأب

د معها.
 
             يتر ب حظ

   كتتا  منز جتتا لوجودا  و آلاخر فيمتتا وأخبرا بقرار عوددتتد  11.1
 
د التت عرتتد الر حمتتا  يتت  تتب  لى  ريتتتد، و نتتالتتك يلتقي بتتابن عمتت 

                                لى القرية، غير أ     ا ألاخير بصحد بالر حيس؛ ث   رأسد مطلوب لقتلد شخصا من أ لها، من  عشرين عاما.

اعتتتة  تتتد دتتتتاوز   11.1 عتتتام معتتتا، ثم يغتتتادرا ، كتتتابتتتت الستتتتتتتتتتتتت 
 
ة أخرى دلتقي ستتتتتتتتتتتتكورا بيونس في مطعم خيمتنتتتا، يبنتتتاو   الط مر 

، و د أ جرت  يارة ليمارستتتتتتا الحب  ارة وتتتتتتغيرة وستتتتتتارا خارج املدينة، ودخ  وستتتتتتا غابة، أو فا الستتتتتت  الواحدة وتتتتتتراحا، ركرا ستتتتتتي 

ة في  شراح رغرا  الجسد.    بقدرادد الجسدي 

ّ                                                                                        :م     ط ب     ن      اء ألاح      داث ف     ي رواي      ة )امل     ل     ك      ة(ن      .4

نامي، وأستتتتتتتتتتتتلوبد في           حو  ، والت  ر، والت  طو  ستتتتتتتتتتتتم بتالت 
 
وائي لتقتديم ألاحتداع بحيتث دتعلهتا دب رعهتا الر 

 
تي يب

 
ة ال معرفتة الكيفيت 

عتتامتتس  ة ألاخرى؛ أمر ضتتتتتتتتتتتترور   لتتدراستتتتتتتتتتتتة بما بنتتاعمتتا، و تتد زخر  الت  رديتت  بتتا  الستتتتتتتتتتتت  تي يلتزمهتتا، ليربطهتتا بتتاملكو 
 
معهتتا، والقواعتتد ال

من،  رديتتة ألاخرى كتتالز  يتتة على العنتتاوتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتت  م من حيتتث ألا م  عتتة، جعلتتت  تت ا العنصتتتتتتتتتتتتر يتقتتد  )امللكتتة( بتتأحتتداع ك يرة ومتنو 

ة رد بمهم  ا ، واضتتتتطلع الستتتت  خصتتتتي 
 

رة؛ متوازبة أحيابا، ومتناثرة؛ متداخلة  والفضتتتتا ، والشتتتت
 
ة فنرا ا مرد ي  با بي ما بطريقة فن  الر 

لت  واية، بحيث حو  لت بقاطا حاستتتتمة في مستتتتتار الر 
 
ة شتتتتك يتما، بي  رئيستتتتي  أحيابا أخرى، كما يمكننا م حظة دراي ما حستتتتب أ م 

ي ألافتتتتتتتتقتتتتتتتتي   لتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى أرفتتتتتتتتع، متتتتتتتت تتتتتتتتس:
 

يتتتتتتتتر التتتتتتتختتتتتتتتطتتتتتتتت رد متتتتتتتتن الستتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                   مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى الستتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

                                                *زواج ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتورا متتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتزيتتتتتتتتتتتتتم.

                                             .فتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور  *حصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتولتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتى وظتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتة
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محمد بوسعيدأد،            حسينة دلوم              

                                                                               *اكبشتتتتتتتتتتتتتتتافهتتتتا لشتتتتتتتتتتتتتتت وذ زوجهتتتتا وخيتتتتابتتتتتد ثم  ط  هتتتتا منتتتتد.

ة.
 
يني سو  باسن و دوم يونس  لى املعهد ملعاينة الج                    *مو  الص 

                                                             *لتتتتتتتقتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتورا ويتتتتتتتونتتتتتتتس فتتتتتتتي مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتحتتتتتتتة حتتتتتتتفتتتتتتتا التتتتتتتجتتتتتتت تتتتتتتث.

ة، أ س  دأثيرا من ستتتتتتتتتتتا       لة لها، م ما:وأحداع أخرى فرعي                                                  بقتما، ويمكن اعترار ا مكم 

                                                                          *اجتماح أ ارب يونس في منزلد لتوديعد  ريس ستتتتتتتتتتتفرا  لى الجزائر.

ظتتتتتتتتتافتتتتتتتتتة حتتتتتتتتتفتتتتتتتتتيتتتتتتتتتظتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي ا                                          ملتتتتتتتتتختتتتتتتتتفتتتتتتتتتر.*لتتتتتتتتتقتتتتتتتتتا  يتتتتتتتتتونتتتتتتتتتس بتتتتتتتتتعتتتتتتتتتامتتتتتتتتتلتتتتتتتتتة التتتتتتتتتنتتتتتتتتت 

ة. ة ختتتتتتتتتاوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                               *ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتا  يتتتتتتتتتونتتتتتتتتتس  لتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتت 

حتتتتتتتتتمتتتتتتتتتا  لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتورا فتتتتتتتتتي متتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتمتتتتتتتتتا.                                                      *زيتتتتتتتتتارة عتتتتتتتتترتتتتتتتتتد التتتتتتتتتر 

يارة مخمورا.*ستتتتتتتتتتتتجن متالتك ابن ستتتتتتتتتتتتكورا بستتتتتتتتتتتتبتب  يتادد                                                                          د الستتتتتتتتتتتت 

تي اختار ا         
 
لحظة ال

 
تي بتنيما من دراستتتتتتة الحدع هي اكبشتتتتتتاف ال

 
ة ال كما دتدر إلاشتتتتتتارة  لى أ   الفائدة واملتعة ألاستتتتتتاستتتتتتي 

وايتتة؛ ي بحو  الكتتادتتب بطريقتتة مقصتتتتتتتتتتتتودة، لينطلق م متتا لستتتتتتتتتتتترد بص  الر  ظر لتتتت ب املتلق  زة، وملفتتتة للن   ذ  يتتتب أ  دكو  ممي 

 استتتكما   را تما، و  ا ما فعلد الز  
 
واية تي أفضتتت برطلة الاو  في )امللكة(،  ذ براا افتتح روايتد بعرض خ وتتة ألاحداع، ال ر 

   رحس  لى بلدا 
 
س عودة الرطس يونس ال ابع، وا فة بمدو  على شتتتترفة منزلها، وهي دتأم  ستتتتكورا  لى كونما حام  في شتتتتهر ا الستتتت 

ة غير مستتتتتتتترو ة، ي ، بعد أ  عاشتتتتتتتتت برفقتد مغامرة عاطفي  وائي استتتتتتتتتبند في اختيارا   ا على  حدى فا الصتتتتتتتت  مل حا  و أ   الر 

تي 
 
ة، ال قليدي  واية الت  ماية ثم  العودة  لى املاضتتتتتتتتت ي، بخ ف ما كا  يشتتتتتتتتتيع في الر  تي دنطلق من عرض بقطة ال  

 
رق الحدي ة، ال

 
الط

وائي   ة، بحيث يتدر ج الر  ة دبستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتس فيما ألاحداع بطريقة منطقي  ي 
 
خ  طريقة خط مهيد،  لكتابتت دت  ى أ  في بناعما بد ا من الت 

نتا برا تا تستتتتتتتتتتتتير وفق بظام منطقي  
 
متايتة وابح   العقتدة، رغم أب م، ثم  دكو  ال   أز  د والتت  عقت  أحيابا، وأحيابا أخرى  درلغ مرحلتة الت 

ظتتتتتتتتتتتتتام ودتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتثتتتتتتتتتتتتتر.                                      دتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتترج عتتتتتتتتتتتتتن  تتتتتتتتتتتتت ا التتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتت 

 ثتتة دمر  عبر   متتا ستتتتتتتتتتتترق من أحتتداع ذلتتك، يمكننتتا من خ   ضتتتتتتتتتتتتتافتتة  لى      
 
م حظتتتة أ   الع  تتا  الجتتامعتتة بي  ألاطراف ال 

وجية  صتتتتس ستتتتكورا مع بزيم برابا الز  ما العنصتتتتر املخالف للعنصتتتترين آلاخرين، أبتى في مقابس رجلي ، دت  ة ستتتتكورا؛ ثن  شتتتتخصتتتتي 

    
 
س الت يرتة، ث   متتمعنتا يستتتتتتتتتتتتود فيتد اعتقتاد املقتد  ك  والر 

 
جتازم بأ   خ ص املرأة يكمن في زواجها من رجس  يختر تد الشتتتتتتتتتتتت

را   لى مستتتتوى الاضتتتطراب والخلخلة، حينما يزرح 
 
يستتتند ا ويحميما، لكن  الكادب ينتقس بالحكاية من مستتتتوى الاطمئنا  وال 

ق مأستتتتتتتتاة ستتتتتتتتكورا،     ستتتتتتتتيعم 
 
د من خ   الحدع آلاخر ال ن من دحقيق العقدة في بصتتتتتتتت 

 
رفي ، فيتمك

 
قاق بي  الط

 
عندما الشتتتتتتتت

الي بدخو  طرف ثالث  و  حو   يقف عند الحدع الت  ر الابفصا  عند، لكن منتهى الت  ، ويخونما، فتقر 
 
دكبشتف أ  زوجها شتاذ

ق ستتتتتتتتتتعادتما، ودرى من  تي دحتاجها الرطلة لتحق 
 
ة ال فا  إلايتابي  يني  يونس، رجس منا ض لألو  ، يحمس كس  الصتتتتتتتتتت  الر جس الصتتتتتتتتتت 

.خ لهتتتا معنى الر جولتتتتة ودتواف جتتتتس الجزائر   تي عتتتتابتتتت من عقتتتتدة الر 
 
                                       ق مع طموحتتتتاتمتتتتا، وهي ال

ما "حدع يقود  لى حدع آخر"      تي تعرف في أبستتتا معابيما بأن 
 
ص واملعروف بالحركة، أو العقدة، ال اخلي  للن  نظيم الد   أما الت 

ى  لى د زتتتتت ي ألازمة، كما حدع عند (113، وتتتتتفحة 1515)خليس،  ر ا في بعض ألاحيا  أد  ، فقد كابت محكمة الوضتتتتتع، ودطو 

ى  لى دفا مها  ق ستتتتتبرا لت شتتتتتيما، وفي أحيا  أخرى أد 
 
ة: اكبشتتتتتاف ستتتتتكورا لشتتتتت وذ زوجها؛ فكا  الط خصتتتتتي 

 
 س م في حياة الشتتتتت
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الرواية الجزائرية المعاصرة )رواية الملكة ألمين الزاوي أنموذجا(نمط بناء األحداث في   

ة ث ث رطة للمكا ، ودفتيشتتتتتتد، ودوجيد غياب ستتتتتو  باستتتتتتن شتتتتتقيق يونس عن مستتتتتتك مما مد 
 

ى  لى محاوتتتتترة الشتتتتتت ا أد  ام؛ مم  ة أي 

ا حة، وهي  د يمكن اعترار حركة رواية )امللكة( من بوح الحركة الن 
 
استتتتتتتتتتتتدعا  ليونس كي يحضتتتتتتتتتتتر  لى املخفر، باإلضتتتتتتتتتتتافة  لى أب

تي دحتتاو  منعتتد من 
 
عوبتتا ، والعرا يتتس، ال تي "دتعر ض فيمتتا أ تتداف الرطتتس لك ير من الصتتتتتتتتتتتت 

 
متتايتتال د في ال   ة دحقيق متتا يرجوا لكنتت 

                                     .(111، وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتحتتتتتتتتتة 1515)ختتتتتتتتتلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتس،  يتتتتتتتتتنتتتتتتتتت تتتتتتتتتح فتتتتتتتتتي دتتتتتتتتتحتتتتتتتتتقتتتتتتتتتيتتتتتتتتتق التتتتتتتتتهتتتتتتتتتدف"

م،       
 
فا ضتتتتتتتتمير املتكل

 
واية، موظ ثا بلستتتتتتتتانما في كس  فصتتتتتتتتو  الر  ادد، متحد  ص دور شتتتتتتتتخصتتتتتتتتي  د الكادب دقم   لى جابب ذلك، تعم 

ادد من جهة أخرى، س أ وا  وأفعا  وأووتتتتتتتتتاف شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتي 
 
ة من جهة، وليحل د اعتمد في  وذلك إلبراز وجهة بظرا الخاوتتتتتتتتت 

 
كما أب

رد  غير مطابق  ة على الوا ع كمرجع،نستتتتج دفاوتتتتيس أحدا ما ورستتتتم لوحاتما املشتتتتهدي   ص  الستتتت  ى و   كا  الحدع داخس الن  حت 

ي، ة إلابداح الفن  ة  زمة في عملي  س عنصتتتتتتتتتتتتر الخيا  كتقني 
 
شتتتتتتتتتتتتويق  ملتا  و عليد في الحقيقة، حيث يتدخ

 
معتمدا على عنصتتتتتتتتتتتتر الب

ما  ريرة الاحتما ،  س  ليد أن  ى يخي  وايةاملفتعس، و ثارة اببراا وفضو  القارئ، حت   مقدرة الر 
 
ة، مستغ  ا  حقيقي  خصي 

 
 وأ   الش

ة دفرضتتتها ستتتلطة  ة وفني  د يق في دفاوتتتيلد، وأستتترارا، ومختلف امتدادادد "لكن بوستتتائا جمالي  على روتتتد عالم إلانستتتا ، والت 

ق حق  ة دردو ممكنة الت  ي  ة بصتتتتتت  س مرجعي 
 
واية عاملا متخي  ، فبشتتتتتتك خييس،  ك ا تستتتتتتتدعي الر  رد وفعس الت  غم من كالستتتتتت  ونما ، بالر 

ختتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتس" ة أبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتت                                               .(10، وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتحتتتتتتتة 1511)التتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتارة،  متتتتتتترجتتتتتتتعتتتتتتتتيتتتتتتت 

ة في        تي أفرد  لهتتا مكتتتابتتة ختتتاوتتتتتتتتتتتتت 
 
وايتتتة، ال ى بحيا بمختلف جوابتتتب املوضتتتتتتتتتتتتوح؛ ف بتتتد  لنتتا من الو وف على نمتتتايتتة الر  وحت 

يتتة عن الرتتدايتتة، كونمتتا دظهر ذكتتا  الكتتادتتب، ومقتتدردتتد على  ثتتارة ذ ن القتتارئ،  ة الحتتدي تتة؛  ذ جعلتمتتا   دقتتس  أ م  قتتديتت  ألاعمتتا  الن 

لع
 
   اط

 
ص  ال را بالن 

 
امة من ألاستتتتتتتتتئلة،  ومدى دأث عليد، وما دركد من ابطراح لديد حو  جودة العمس من عدمها، ودتركد في دو 

م فيما نماية وتتتريحة، فقد كابت وا تتتحة  او  اعتنى بما، بحيث لم يقد  وائي الز  عة، و د وجدبا الر  را  ونمايا  متنو  وبنا  دصتتتو 

متا في الحقيقتة مفتوحتة على كتس  الاحتمتا   ث    ا، لك   دة املآ ، فقد يعود يونس وتستتتتتتتتتتتتتمر  الع  ة،  فكريت  الو تائع ليستتتتتتتتتتتتت محد 

جتا ، وماذا عن مصتتتتتتتتتتتتير الجني ؟ فالقصتتتتتتتتتتتتد من  بقاعما مفتوحة  و  فستتتتتتتتتتتتاح املتا  للقارئ ليبرز  جتا ، وربمتا   يتزو  و تد يتزو 

ة إلابدا ر لها، بووتتتتتتفد مشتتتتتتاركا في العملي  حليس، ووضتتتتتتع دصتتتتتتو  خمي  والت  ة على الت  ة، فهو   يعتمد على امل درادد الفكري  ف عي 
 
ؤل

   يستتتتتت ى  لى دفعيس 
 
وائي املعاوتتتتتتر، ال ة العمس الر  ق  صتتتتتتدي  إلدراك ما غمض؛ بس يرحث عن الحقيقة بنفستتتتتتد، و  ا ما يحق 

ص.  ثتتتتتتتتتتة: التتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتارئ؛ املتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتدح؛ التتتتتتتتتتنتتتتتتتتتت 
 

                                         مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتتتتتتتتة ألاطتتتتتتتتتتراف التتتتتتتتتت تتتتتتتتتت

را                         ة:.5
ّ                                            خ             اد             م             ة ون                           ائ               ال             د 

رة، ولم يختر       
 
وايتتة  لى أجزا  مصتتتتتتتتتتتتغ ة الر  من خ   درادتتب ألاحتتداع يبري    لنتتا أ   ا تمتتام  الكتتادتتب ابصتتتتتتتتتتتتب  على دفكيتتك متتاد 

ستتتلستتتس املنطقي  لألحداع، ا
 
ة، والب ة الحكائي  ، القائم على وحدة املاد  قليد   ما الت  دة عتمادا على الرداية، والعقبنا  ا على الن 

ن كس   ة فصتتتتتتو ، بلغ عدد ا اثني  وعشتتتتتترين فصتتتتتت ، يتضتتتتتتم  واية ودفريعها على عد  ماية، بس اعتمد طريقة دوزيع محتوى الر  وال  

ة املعاوتتتتترة، الغرض من استتتتتتخدامها  و دنظيم  ردي  ا أو أكثر، وهي من وستتتتتائس درطئة الحكي في الكتابة الستتتتت  واحد حدثا رئيستتتتتي 

ظام  و أ   الكادب ستتتتترد روايتد عبر محتوى  تما. الخ وتتتتتة من   ا الن  ك ماد 
 
الرواية، وو ف ددفقها املستتتتتترستتتتتس، وإلا مام بتفك

ة، بعيدا عن  ي  ة وفن  ر، مصتتتوغة  بطريقة جمالي  طو  س، والت 
 
شتتتك

 
ادد، كي يرني حولها عواملا  ابلة للب رد لشتتتخصتتتي  تستتتليم خيا الستتت 

ة واملراشتتتتترة، فضتتتتت  عن دأك طحي  واية ليستتتتتت بتاجا للخواطر وألافكار فحستتتتتب،  بس هي بنا  ستتتتترد   متماستتتتتك، الستتتتت  يدا أ   الر 

خطيا وفق بنا  مخصتتتتوص، دنتظم  صتتتتميم والت  ، يستتتتبند على الت  ردية، وعمس ذ ني  با  الستتتت  تشتتتتترك في وتتتتنع أحداثد كس  املكو 
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محمد بوسعيدأد،            حسينة دلوم              

ة في روتتد  دمظهرا  العالم ال ة، وبنيا  ودتراكم خ لد ألاحداع، ليكشتتف عن مقدرة  بداعي  ، ودحويلها  لى مشتتا د أدبي  خارجي 

د يحيس  ة، لكن  ة والجمالي  ، عالم مصتتتتتطنع، يكمن خلف الرنية الحدثية ذا  ألابعاد الفني  ة، من منظور العمس  إلابداعي  ستتتتتردي 

اعس  معد، ودصديقد. لد والتف  ، يو م القارئ بتخي    لى وا ع مرج ي 
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